
اآلن يا سيدي يدور أحاديث يف احلقيقة هي ختطيطات و يبدو أّا ستنّفذ بعد احلرب العراقّية الكافرة ,   السائل :

ة الكافرة هي ضّد الكّفار هناك ختطيطات لعمل كّنا نقول احلرب العراقّية اإليرانّية و اآلن نقول احلرب العراقيّ 

ترتيبات معّينة ملنطة ملا يسّمى بالّشرق األوسط اّليت هي املنطقة العربّية اإلسالمّية و من ضمن األطروحات اّليت 

 صار اإلتّفاق عليها أن توضع رقابة على األسلحة اّليت ميكن أن تتمّلكها الّدول العربّية املسلمة فهل جيوز شرعا

قبول مبدأ أن تضع دول و مهما كانت هذه الّدول سواء كانت كافرة أو باتّفاق مع دول عربّية أخرى أو دول 

مسلمة على الّدول املسلمة األخرى أن حتّد من قابلّيتها و إمكانّياا للّتسّلح اّلذي ميكن أن تصّد به عن نفسها 

تستطيع أن ال تتمّلك هذه األسلحة يف املقام األّول أو  و إذا كان ال جيوز و األمر أمر اضطراري مبعىن أّنك ال

تتمّلك مكّوناا . اثنني يف املقام الثّاين أّن هذه الّدول اّليت تريد أن تضع عليك هذا احلضر لإلشرتاك مع الّدول 

أّن العراق العربّية األخرى حّىت بدون اشرتاك معها قادرة يف أّي حلظة أن تفعل معك كما فعلت مع العراق مبعىن 

جّل القضّية ألنّه متّلك جيشا قويّا و متّلك أسلحة فاعلة فاآلن يراد هلذه املنطقة أن ال تقوم قائمة ألّي قّوة عربّية 

على هذه الّتقنّية العالية فما حكم الّشرع يف هذا األمر ؟ هل يقاوم و يشّق عصا الطّاعة أم ماذا  ...أو إسالمّية 

  ؟

مثل هذا الّسؤال ما خيفى جوابه على كّل مسلم ال فرق بني عامل و متعّلم و أعتقد أّن هذا أنا أعتقد أّن  الشيخ :

الّسؤال له مناذج كثرية و كثرية جّدا و مثل هذا احلكم هو نابع من عدم تطبيق الّشريعة اإلسالمّية من كّل الّدول 

مّية طوائف متعّددة اإلّجتاهات و األفكار و العربّية تطبيقا شرعّيا كامال األمر اّلذي أوجد يف اتمعات اإلسال

منها الطّائفة اّليت كانت تسّمى يف بعض الّسنوات املاضية جبماعة الّتكفري و اهلجرة و تسّمي اآلن نفسها جبماعة 

اجلهاد هؤالء يعلنون أّن هذه الّدول اّليت حتكم بغري ما أنزل اهللا هي دول كافرة و جيب اخلروج عليها و جيب 

ها و حينما نناقش هذا الّنوع من الّناس نناقشهم من ناحيتني اثنتني . الّناحية األوىل أّن إطالق الكالم مقاتلت

بتكفري هؤالء احلّكام و إخراجهم من دائرة اإلسالم هذا غلّو من القول الجيوز . ألّن املسلم ال جيوز إخراجه من 

م و ظهر ذلك اإلنكار منه و ليس ّرد خمالفته لإلسالم دائرة اإلسالم إّال مبا إذا أنكر شيئا من أحكام اإلسال

عملّيا و ليس البحث هنا اآلن و ال الّشاهد هنا و إّمنا الّشاهد أنّنا نقول هلم و ثانيا هبوا أّن هذه الّدول أو هؤالء 

هلم و أنتم ما احلّكام هم فعال كّفار مرتّدين عن اإلسالم فماذا ميكنكم أن تفعلوا معهم ؟ تريدون جهادهم و قتا

استطعتم أن تقاتلوا اليهود اّلذين حّلوا يف دياركم و احتّلوها رغم أنوفكم و رغم الّدول العربّية كّلها جيب أن نعود 

يا أبا حيىي للّسؤال اّلذي طرحته آنفا . لعّلكم تذكرون أّن أجوبيت يف الفتنة اّليت قامت و ال نزال نعيش يف آثارها 

ّلة إدراكهم و عدم فقههم قد يتصّورون أّنين تناقضت عن أجوبيت يف أّول الفتنة و عن السّيئة بعض الّناس لق



أجوبيت يف أواخرها . أقول بعض الّناس يعين , فنحن من قبل كّنا ننصح املتحّمسني من الفريقني املتعرّقني منهم و 

قلنا جيب على الّدول اإلسالمّية أن تقاتل  املتسّعدين إذا صّح الّتعبري . الزموا كونوا أحلاس بيوتكم لّكننا فيما بعد

مع العراق الّدول الكافرة و من معها من احللفاء ملاذا هذا اإلختالف يف اجلواب ؟ ما أدري وصلكم الّشريط اّلذي 

فيه أّن العامل الفقيه ال ينبغي أن يكون جامدا و إّمنا يتطّور مع احلوادث فيعطي كّل حالة لبوسها و حكمها و 

ى ذهنك مثلني فقهّيني املثل األّول مخر حرام إلسكاره ختّلل هذا الّشراب ذاته بعد أن صار خّال خرج ضربت عل

  عن احلرمة إىل اإلباحة جاءكم هذا الّشريط ؟

  نعم . السائل :

 و املثال الثّاين جاء ذكره أيضا يف ذاك الّشريط املاء طهور مطّهر و طاهر فتجري عليه األحكام الّثالثة الشيخ :

قد خيرج عن طهوريّته إىل طهارته فهو طاهر إذا أصاب الثّياب مل تنّجسها لكن ال يطّهر البدن و ال يصّح الوضوء 

به ّمث قد يقع فيه جناسة فيخرجه عن طهوريّته هكذا أصاب العراق بعد أن كان معتديا على الكويت و كّنا نقول  

البحث هذا معروف لديكم تفصيل القول فيه أّما بعد أن كونوا أحالس بيوتكم و ال تقاتلوا مع كال الفريقني و 

ّجمت عليه تلك الّدول الكافرة و من معها من احللفاء بدأ يظهر أنّه ليس املقصود كما قيل يف اإلعالم 

 الّسعودي أنّه م استعانوا بالكّفار األصداق من أجل دفع خطر اعتداء العراق على الّسعوديّة تبّني متاما أّن املقصود

هو حتطيم اجليش العراقي و الّشعب العراقي و على ذلك قلنا ال بّد من دفع املعتدين و الباغني و خباّصة إذا كانوا 

من الكافرين و بصورة أخّص إذا كانوا من أكرب الّدول الكافرة لكن مع األسف ما كان مع العراق دولة إسالمّية و 

ملعتدين الباغني أال و هم الكّفار من األمريكّيني و الربيطانّيني و لو امسا بل كانت هناك دول كثرية إسالمّية مع ا

غريهم فكّنا نرى أّن املقصود من هذا حتطيم اجليش العراقي لسالمة اليهود احملافظة على سالمة اليهود ّمث بدؤوا 

 آخره فكان ذلك من يعلنون أّم سيضعون نظاما هلذا الّشرق األوسط مثّ بدؤوا يعلنون منع استرياد األسلحة و إىل

دواعي قويل ال بّد من مساعدة اجليش العراقي باجليوش اإلسالمّية األخرى و لكن ما وقع شيء من ذلك و ما 

انتصر للجيش العراقي أحد إّال بالكالم كما هي عادتنا باإلنتصار  ألهلنا يف فلسطني . لكن اّلذي أريد أن أصل 

ت بالعامل اإلسالمي و ليس بالعراق إليه يف احلقيقة شيء أعتقد أنّه مهّم أ
ّ
ن خنرج بنتيجة من هذه املصيبة اّليت أمل

فقط , النّتيجة و العربة اّليت ينبغي أن خنرج منها هي أّن كّل اجلماعات اإلسالمّية و األحزاب اإلسالمّية يف 

ائفة هم يف احنراف عن ما يؤّدي ممناهجها إالّ اجلماعة املسلمة اّليت تنهج منهج الّسلف الّصاحل كّلهم إالّ هذه الطّ 

م إىل إقامة الّدولة املسلمة أنا تأّكدت من هذه املصيبة بأّن املنهج اّلذي ندعو الّناس إليه هو اّلذي ينبغي على 

املسلمني أن ينطلقوا فيه و أن يستمّروا عليه وذلك ألّن األحزاب و اجلماعات اإلسالمّية كّلها ال تدندن حول ما 



ائما و أبدا ممّا نكين عنه بكلمتني خفيفتني الّتصفية و الّرتبية ال تدندن حول هذا إطالقا و إّمنا حول حنن ندندن د

الّتكّتل و الّتجّمع و اإلستعداد املاّدي فأنا أقول مهما استعّد هؤالء و مهما طال م الّزمن فإّم بالكاد يصلوا 

يها حينما تكالبت عليها هذه األمم الكافرة و من معها من احللفاء إىل مثل القّوة املاّديّة العراقّية اّليت كانت عل

فماذا أفاد العراق مثل هذا اإلستعداد املاّدي ما أفاده شيء إطالقا ذلك ألّن الكّفار هم أقوى منهم فإذا 

اريخ يعيد املسلمون مل يتسّلحوا بسالح ال ميكن الكّفار أن يتسّلحوا مبثله فسوف ال ينتصرون على الكّفار و التّ 

نفسه فالّنّيب صّلى عليه و سّلم من الّناحية املاديّة كانوا أضعف بكثري بالّنسبة للّدولتني العظيمتني املعروفتني عند 

اجلميع و هي فارس و الّروم و مع ذلك فربّنا عّز و جّل نصرهم ليس بالّسالح املاّدي فقط ألّم استعملوا 

لذلك قلت ليس بالّسالح  (( و أعّدوا لهم ))ة و اهللا يقول كما تعلمون السالح و ال نستطيع أن ننكر و خباصّ 

املاّدي فقط و لكن مقرونا بالّسالح املعنوي أو لنقل إمياين فإذا مل تّم اجلماعات اإلسالمّية و األحزاب 

يه أصحابه فسوف ال اإلسالمّية ذا الّسالح املعنوي اإلهتمام اّلذي اهتّمه الّرسول عليه الّسالم نفسه و رّىب عل

يستطيعون أن يصريوا يف القّوة املاديّة مثل العراق إّال بعد عشرات الّسنني ّمث ال ينصرهم اهللا ألّم مل ينصروا اهللا و 

نعتقد ازام العراق بعد األخبار اّليت كّنا نسمعها و نكاد نطري ا فرحا و إذا هي كسراب بقيعة حيسبه الّظمئان 

ب العراق بعد تلك األخبار أحد شيئني إّما أّن تلك األخبار مبالغ فيها و ال حقيقة هلا أو ال ماء ما اّلذي أصا

حقيقة و لعّل هذا األقرب و لكن ما نصروا اهللا عّز و جّل إّال بالكالم و بعد خراب البصرة كما يقولون إّال بعد 

(( و لو أرادوا الخروج ألعّدو له و جّل يقول  فوات األوان بدأنا نذكر اهللا و نكّرب و ندعو إىل اجلهاد و اهللا عزّ 

إذا ال فائدة من كّل اإلجتهادات و من كّل الّتكّتالت سواء كانت دولّية أو كانت فرديّة أو حزبّية إّال  عّدة ))

حيتاج  بالعودة إّال الّدعوة اإلسالمّية و هنا يأيت حبثنا الّطويل و الّطويل جّدا أّن تصفية اإلسالم ممّا دخل فيه كم

من الّزمان ؟ و كم حيتاج من اجلهود ؟ و تربية املسلمني حّىت يكونوا كتلة واحدة على هذا اإلسالم املصّفى كم 

حيتاج و كم حيتاج إذا جيب أن نستمّر حنن على طريقنا و أن منضي قدما إىل األمام و ليس علينا أن تقوم الّدولة 

ختالف مناهجهم و لكن علينا أن منشي يف الطّريق املستقيم كما قال اإلسالمّية اّليت ينشدها كّل املسلمني على ا

إذا كان األمر   (( و أّن هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه و ال تّتّبعوا الّسبل فتفّرق بكم عن سبيله ))رّب العاملني 

لّتنظيم اجلديد كذلك و هو كذلك لذلك بارك اهللا فيك ال فائدة من الّتساؤل أنّه ماذا يكون موقفنا جتاه هذا ا

اّلذي سيفرض على الّدول اإلسالمّية منها حتديد األسلحة ماذا نستطيع أن نعمل ؟ ما اّلذي استطعنا حنن كأفارد 

أن ننصر العراق سوى بالّدعاء و الّدعاء إذا مل يكن مقرونا بالعمل املشروع ال يفيده خاّصة فيما إذا كان العمل 

ّصحيح عن الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم أّن رجال من أصحابه كان واجبا و كيف و قد جاء يف احلديث ال



خيدمه و كانت خدمته ليال على الباب ال شيء إّال لعّل الّرسول يستيقظ ليال و يريد حاجة و ليس حوله من 

و إّنك لعلى (( خيدمه و من يقوم ا فهو نصب نفسه هناك و الّرسول عليه الّسالم كما وصفه رّب العاملني حبّق 

يقّدر خدمة مثل هذا الّصحاّيب اجلليل فقال له يوما يا فالن اطلب , متّىن , و الّرجل عاقل قال  خلق عظيم ))

( لقد فّكرت أمهلين يا رسول اهللا حّىت أفّكر يريد أن حيسن الطّلب يطلب من كرمي ّمث جاءه فقال يا رسول اهللا 

قين فريق في الجّنة و فريق في الّسعير فوجدك في أعلى درجات في الّدنيا و في اآلخرة فوجدت الّناس فري

( لك فماذا قال له الّرسول عليه الّسالم و هنا الّشاهد قال  الجنان فأنا أطلب أن أكون معك في الجّنة )

فنحن ماذا أعّنا العراق فقط بالكالم الفارغ بالّدعاء و القنوت  ذلك و لكن أعّني على ذلك بكثرة الّسجود )

ىل آخره هل رأيتم أثرا هلذا القنوت ؟ ال . و هذا له حبث سببه أّن أكثر القانتني و أكثر الّداعني ال يرفع دعاؤهم إ

من األرض إىل الّسماء ملاذا ؟ مأكله حرام و مشربه حرام و غّذي حرام فأّىن يستجاب لذلك كما جاء يف 

( ذكر الّرجل يطيل الّسفر أشعث أغبر مأكله حرام احلديث يف صحيح مسلم أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم 

فأنا أقول أّن الّدعاء ينفع و لكن إذا   و مشربه حرام و ملبسه حرام و غّذي بالحرام فأّنى يستجاب لذاك )

(( إن تنصروا اهللا كان مقرونا باإلجابة ألمر اهللا و رسوله صّلى اهللا عليه و سّلم و حنن نسمع قول رّب العاملني 

ال توجد دولة اليوم تنصر اهللا بل أنا قد أقول كلمة خطرية اآلن ال يوجد حزب إسالمي ينصر اهللا ألّن  )) ينصركم

نصر اهللا إّمنا يكون مبعرفة شرع اهللا ّمث هذه املعرفة أن تكون مقرونة بالعمل بشريعة اهللا و ال أجد على وجه األرض 

الّصحيحة ّمث يقرن القول مع العمل . و كيف و يف أحسن حزبا يقوم مبعرفة اهللا كما جاء يف الكتاب و الّسنة 

األحزاب و أوسعها دائرة و عددا نسمع منهم كلمات لو أسأنا الّظّن م قلنا هذا كالم الكّفار . يا أخي اآلن 

دعونا من اخلالفّيات , هذا ليس أوانه ليس وقته , جيب أن نكّتل و أن نتجّمع و إىل آخره . و على أّي أساس 

ن هذا الّتكّتل و هذا الّتجّمع ؟ ال أساس كما جتّمع العراقّيون حزب البعث و املسلمني الّسنّـّيني و الّشيعة يكو 

فماذا كان عاقبة أمرهم ؟ اهلزمية الّشنيعة و لذلك فاجتهادات هذه اجلماعات اإلسالمّية و األحزاب إذا مل تعد إىل 

  و أراك كدت أن ترفع إصبعك فعندك شيء يبدو ؟ تفّضل .الّتصفية و الّرتبية فسيكون عملها هباءا منثورا 

هناك من قال كان أحد املتحّدثني رجل له خلفّية حتريريّة سلفّية حتّدث كيف أّن حقيقة بعض الّناس ال  السائل :

أدري بعض الّناس بعد هذه احلرب قد وصلوا إىل مرحلة الكفر . و أّم قالوا يا أخي طّيب حنن عاصني و حنن  

  . ...ا كذا و لكن اّلذين هزمونا و اّلذين حاربونا كنّ 

  هم أكفر . الشيخ :

أسوء مّنا . فسؤايل أنا حقيقة أنا أذكر أّن هناك شيء حديث أو شيء ذا املعىن أّن اهللا سبحانه و  السائل :



عن أمر الّرسول صّلى تعاىل يعين قد يهزم األّمة املسلمة ألمر واحد و ازم املسلمون يف أحد ملخافة واحدة صغرية 

اهللا عليه و سّلم و ما كان إّال ليهزمهم حّىت ال يستهينوا مبخالفة أمر الّرسول فهل يعين حيضرك أحاديث أو آيات 

تعطي هذا الّدعم أنّه ليس بالّضرورة أن نكون على شيء من الّصالح و نكون أفضل أنّه حتما على رّب العاملني 

  شيء بسيط مع أّن أولئك كّلهم مرابني و مقامرين و ما شابه .أن ينصرنا طاملا نصرناه و لو ب

ال شّك أّن اهللا عّز و جّل كما جعل هلذا الكون سننا و نظاما كذلك جعل لشريعته سّنة ونظاما فهو  الشيخ :

ول العلماء يؤاخذ عباده املؤمنني مبا ال يؤاخذ به الكافرين و يكّلف املؤمنني مبا ال يكّلف به الكافرين ألنّه كما يق

ليس بعد الكفر ذنب حنن إذا تركنا اآلن اجلواب عن هذا الّسؤال مؤقّتا جانبا و نظرنا إىل دولتني كافرتني . ال 

نشّك مطلقا يف كون أّن الّدولة اّليت هي أكثر عددا و أقوى عددا ستنتصر على الّدولة الكافرة األخرى إذا كانت 

هذا إطالقا . ملاذا ؟ ألنّه ليس هناك عامل لإلنتصار سوى أمرين اثنني دوا يف العدد و يف العدد ال نشّك يف 

اّلذين ذكرنامها آنفا . ليس األمر ذا املقياس و ذا الّنظام يف انتصار املسلمني على الكافرين فربّنا عّز و جّل 

ّوة ماديّة من اجليش اليشرتط أن يكون اجليش املسلم أكثر عددا فضال عن أنّه يشرتط أن يكون أكثر سالحا و ق

(( يا الكافرو الّتاريخ يؤّكد لنا هذا أّن اهللا ال يشرتط فضال عن الّشرع يف نّصه ففي القرآن الكرمي اآلية اّليت تقول 

أيّها الّنبّي حّرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائة 

ا بأنّهم قوم ال يفقهون اآلن خّفف اهللا عنكم و علم فيكم ضعفا فإن يكن منكم يغلبوا ألفا من اّلذين كفرو 

فإذا املسلم شرعا  مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اهللا و اهللا مع الّصابرين ))

ولّيا و يكون قد جيب أن يصرب الّشخص الواحد مقابل شخصني فإن فّر املسلم من شخصني من أعدائه يكون م

ارتكب من أكرب الكبائر الفرار يوم الّزحف لكن إذا كان يقابل الفرد املسلم ثالثة ففّر فهو معذور هذا حكم اهللا 

مصرّح به يف القرآن و خالصة ذلك ال يشرتط أن يكون اجليش املسلم مساويا للجيش الكافر فضال عن أن 

ط بأن يكونوا مسلمني حّقا و أن يكونوا مطيعني للقائد املسلم يشرتط أن يكون أقوى منه عددا و عّدة لكن يشرت 

اّلذي يدير املعركة يف حدود الّشريعة اإلسالمّية هذه الّتفاصيل اّليت توجد يف شريعتنا ال توجد مفروضة على الكّفار 

الّشرطني  فالكّفار ال يشرتط فيهم إّال من كان أكثر عددا و عّدة فهو منتصر على من كان دون ذلك يف هذين

لكن املسلم يشرتط فيه أن يكون مؤمنا قبل كّل شيء ّمث و لو كان أقّل عددا و عّدة على الّتفصيل املذكور يف 

اآلية الّسابقة حينئذ ربّنا عّز و جّل ينصره و ميّده مبدد الّسماء هذا املدد قد فقده الكّفار بسبب كفرهم و هذا 

قا و لذلك فنحن جيب أن نأخذ العربة من هذه اهلزمية اّليت أصابت اجليش املدد ال يقف أمامه أّي قّوة كافرة إطال

(( إن تنصروا العراقي أن نعتقد أّن الّنصر ال يكون إّال بتطبيق هذه اآلية اّليت ميكن أن تعترب من اإلعجاز القرآين 



اديث تعترب كأحاديث فإذا مل نلتفت إىل هذه اآلية و ما جاء حوهلا من أح اهللا ينصركم و يثّبت أقدامكم ))

مبّينة و مفّصلة هلذه اآلية فسوف نظّل ضعفاء و مستعمرين إّما اإلستعمار املباشر كاستعمار اليهود لفلسطني و 

أّما استعمار فكري و سياسي و اقتصادي كما حنن قادمون إليه رغم أنوفنا بسبب تغّلب الكّفار على هذه القّوة 

أّا مل تكن عند حسن الّظّن ا من الّناحية اإلميانّية و لذلك فأنا أعتقد أّن ما الّضاربة اّليت كانت يف العراق مع 

(( و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير أصاب املسلمني بعاّمة و العراق خباّصة جيب أن جنعلها كما قال تعاىل 

هد يف سبيل اهللا هذه قضّية ال يعين أن خنرج بنتيجة , ما اّلذي هزم العراق ؟ قبل كّل شيء أنّه ما كان جيا لكم ))

جيب أن نشّك فيها , ما اعتدى على الكويت يف سبيل اهللا من يقول خالف هذا يكون مكابرا و يكون جمادال 

أو قد ال يكون مسلما من أصله فإذا علينا حنن أن نعود إىل الّتصفية و الّرتبية و ال سبيل إّال هذا الّسبيل الفريد 

سلم اّلذي يعيش يف حدود الّتصفية و الّرتبية إذا مات و لو مات حتت دولة اليهود لكّنه الوحيد و يكفينا أّن امل

إىل اجلّنة ألنّه ال يستطيع أن يعمل شيئا إّال أن يصلح نفسه و من يلوذ به أّما اآلخرون اّلذين يشتغلون باملسائل 

عسكري مكانك راوح فال هم أصلحوا العاّمة و ينسون أنفسهم ّمث هم ال يفعلون شيئا إطالقا على الّنظام ال

ت بالعامل اإلسالمي كّله و 
ّ
أنفسهم و ال هم أفادوا غريهم هذه العربة اّليت أنا خرجت ا من هذه املصيبة اّليت أمل

  اهللا املستعان .

ألّم  شيخنا بالّنسبة للكافرين ينتصرون استدراجا من اهللا تعاىل و بالّنسبة للمسلمني يهزمون عقوبة هلم السائل :

  مل ينصروا اهللا تبارك و تعاىل أليس كذلك ؟

  ممكن هذا . األخري يقينا . الشيخ :

حديث مبا معناه قد أكون خمطئ لكن هذا يف ذهين أّن اهللا سبحانه و  ...كأّين و اهللا أعلم مسعت   السائل :

  . ...تعاىل يسّلط من هم أفضل منهم أو من هم 

  ما من ظامل إالّ سيبلى بأظلم . يعين كما قال الّشاعر " و الشيخ :

  يعين املسلمني إذا يقال طبعا أنا ال أذكر . ... السائل :

  احلليب : كّل من عصاين و هو يعرفين سّلطت عليه من ال يعرفين .

  . ...ذا املعىن نعم , أو أّم إذا منعوا الزّكاة اهللا سبحانه و تعاىل منعوا القطر أو شيء ذا املعىن  السائل :

  هذا صحيح . الشيخ :

و كأنّه يوجد حديث ذا املعىن أّن اهللا سبحانه و تعاىل يهزم املسلمني ببعدهم عن دينهم أو شيء من  السائل :

  هذا القبيل .



هذه أدلّة واضحة جّدا أّن  (( و يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ))سيدي قضّية أحد اّليت ذكرا  الشيخ :

  يف مسألة واحدة قد ينهزمون أمام الكّفار و األصل هم املنتصرون . املسلمني يعين مبخالفتهم

  ( إذا عاصاني )احلليب : شيخنا لتمام الفائدة بالّنسبة للحديث يعين هذا املشهور 

  ال هذا ليس حديثا لكن املعىن صحيح . الشيخ :

األسلحة بني ما وصل إليه الغرب  سيدي من العرب من هذه احلرب الفارق العلمي و الفّين و الّتطبيقي يف السائل :

 ...و بني ما كان بيد العراق فما قولكم يف مدى ما جيري اآلن حياول املسلمون به أن يصلوا إىل مستوى الّتقنّية 

  . ...يعين الّضرب اّلذي كان يأخذه العراقّيني أضعاف أضعاف ما كان يف الّتاريخ كّله من الّنوعّية 

  كيف اجلملة ؟  الشيخ :

  القصف . ل :السائ

  القصف من الكّفار . الشيخ :

كان أكرب ممّا مضى من الّتاريخ يعين العراق قصف يف هذه احلرب أكثر ممّا قصفت أملانيا يف احلرب   السائل :

العاملّية كّلها على مرّتني فالفارق الفّين و العلمي بعيد جّدا إىل أّي مدى جيب على املسلمني أن يعملوا إلغالق 

متسّلحني بالطّبع إذا كانوا متصّفني و مرتّبني بأّن اهللا ينصرهم و لكن يف نفس الوقت ما مدى  هذا الفارق

  اإلهتمام اّلذي جيب أن يكون هلم باألخذ باألسباب .

اجلواب موجزا مثّ قد يتلوه الّتفصيل و أعتقد أّن الّتفصيل قد يزعج بعضهم لكن البحث مطروح للمناقشة  الشيخ :

هذا  (( و أعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ))يقبل املناقشة ربّنا قال يف اآلية اّليت سبق اإلشارة إليها أّما املوجز ال 

؟  (( و أعّدوا ))هو جواب سؤالك و كما أقول و البّد أّنكم مسعتم هذا القول أكثر من مرّة اخلطاب ملن 

أن يعّدوا ما يستطيعون من القّوة املاّديّة هذا  للمؤمنني . أي املؤمنني العاملني بشريعة اإلسالم فمن متام عملهم

اإلعداد يكون الحقا لإلميان أم سابقا ؟ ال شّك يكون الحقا هذا اجلواب املوجز اّلذي ال يقبل الّنقاش أّما 

نهم الّتفصيل فأنا أقول ال ميكن للمسلمني املؤمنني حّقا أن يالحقوا الكّفار و أن يساووهم يف قّوم املاّديّة ال ميك

و الّسبب يف هذا معقول و طبيعي جّدا ذلك ألّن الكّفار ليس عندهم ما يشغلهم ممّا يوجد عند املسلمني ممّا 

حنن دائما ندندن حوله حنن ننشغل بالّتصفية و الّرتبية أّما هم فلتانني يف املوضوع  ما هم يف حاجة أنّه يعرفوا 

ي يأخذ من وقتهم رّمبا الوقت من حيام الّنصف أو الثّلث أو تاريخ عيسى عليه الّسالم على الوجه الّدقيق اّلذ

أكثر أو أقّل مثّ من ناحية الّرتبية كالبهائم يعيشون ليس عندهم اهتمام ذا املوضوع إطالقا فاهتمامهم ماذا ؟ قال 

ّز و جّل  منذ طبعهم اهللا ع (( يعلمون ظاهرا من الحياة الّدنيا و هم عن اآلخرة هم غافلون ))اهللا عّز و جّل 



أنا أقول و ميكن  (( يعلمون ظاهرا من الحياة الّدنيا و هم عن اآلخرة هم غافلون ))القدمي ذا الطّابع املاّدي 

(( يعلمون ظاهرا من الحياة الّدنيا و هم عن اآلخرة هذا قد يزعج البعض املسلمون العكس من ذلك الكّفار 

غري غافلني عنها ضعفاء يف الّدنيا ليس عندهم من العلم ما عند  املسلمون مقبلون على اآلخرة هم غافلون ))

أولئك الكّفار و أنا أعتقد أّن هذا أمر طبيعي ألّن طاقة اإلنسان حمدودة الّنطاق ال ميكن حتميل اإلنسان أكثر ممّا  

إذا تصّورت مهندسا   أنت (( ال يكّلف اهللا نفسا إّال وسعها ))كّلفه اهللا عّز و جّل و لذلك قال يف كتابه الكرمي 

كيمياويّا أو ميكانيكّيا أو سّم ما شئت فبقدر ما سينشغل ذا العامل فبما يقابله سينشغل عن دينه و عن معرفته 

بأحكام شريعته و لذلك أغنانا اهللا عّز و جّل عن هذا اإلنكباب على معرفة ظاهر احلياة الّدنيا و ما يتعّلق ا من 

(( و أعّدوا لهم ما استطعتم ّية اقتصاديّة قل ما شئت أغنانا عن ذلك بأن أمرنا بقوله اإلستعدادات ماّديّة سالح

و لكن قبل هذا اإلعداد اإلمياين هو األصل عند املسلمني و ذلك الحقا و تابعا له و ليس عليهم  من قّوة ))

إلسالمّية احلّق أنّه الزم بعد ذلك أن يضعوا نصب أعينهم كما يفّكر بعض الّشباب اليوم البعيد عن الثّقافة ا

نضاهئ الكّفار عددا و عّدة ال هذا غري وارد يف شريعتنا و يف إسالمنا و الّتاريخ املاضي أكرب دليل كما سبق 

اإلشارة إليه حينما نصر اهللا عّز و جّل املسلمني على الّدولتني العظيمتني و هم فقراء يف كّل شيء إّال يف اإلميان 

  ار األعداء أقيا يف كّل شيء إالّ يف اإلميان و ال إميان عندهم هذا جواب ما سألت .فهم فيه أقيا و الكفّ 

الفارس يف املعراك يف أيّام زمان كان جيوز يقضي على عشرة من املشاة , اآلن الفارس يف الّسالح  السائل :

يعطي قّوة نسبّيا كثرية أكرب و املتطّور اّلذي يستطيع أن يرسل جهاز حيّدد موقعه بالّشعرة بدون ما يتحّرك مرسله 

  هكذا فنحن حنكي بفوارق ضخمة .

هذا ال يقّدم و ال يؤّخر بالّنسبة ملا قلنا آنفا خّلينا نكون واقعّيني , كم حيتاج املسلمون ليصلوا يف هذا  الشيخ :

  العلم من سنني ؟

هم ؟ ميكن باحليلة و بالّشراء أن هو يعتمد إذا كانت الّنتيجة هي احلصول على الّشيء أم بناؤه بأنفس السائل :

  . ...تصل إىل مستوى ميكن يكون قريب 

و هل هذا جواب سؤايل ؟ هذا ليس جواب سؤايل من ناحيتني أّوال كان سؤايل كم تقّدر و ليس للّشراء  الشيخ :

  أمحدي ...و إّمنا للّصنع ! فأنت ما أجبت ال هلذا و ال هلذا قلنا لك يا أخي ال ختاف 

  قرون . السائل :

طّيب قرون ماذا نفعل إذا حنن ننتظر قرون و نعيش أذّالء حتت الكّفار هؤالء ألّم فاقونا بالّسالح  الشيخ :

  املاّدي فماهو العالج ؟



  سائل آخر : الّسالح املعنوي .

  بس انتهى األمر . الشيخ :

  ّوض عن الّسالح . سائل آخر : البديل اآلخر أّن اهللا سبحانه و تعاىل ينّزل املالئكة حّىت يع

  . (( و أعّدوا لهم ما استطعتم ))أي نعم , و ليس معىن هذا أنّه ال تعّدوا هلم ال .  الشيخ :

  و إن كان ذلك باحلصول على سالح مشابه لسالحهم . السائل :

  شو املانع ؟ الشيخ :

ء و بالّتايل هّن نسوة فكانت من الّنسا 37يوجد أناس اليوم كانوا يف جلسة فيبدو ّأم قرؤوا اآلية  السائل :

إحداهّن قد شرحت هذه اآلية بأنّه ال جيوز كتمان أّي علم لدى أّي إنسان مهما كان هذا العلم عن اآلخرين و 

إّال بيكون خمالف فوحدة سألت قالت طّيب وحدة فينا أو احد مثال بيعرف يعمل قطائف كوّيس و له اخللطة 

ه و هذا معروف عندنا يف رمضان بيعمل قطائف فهذا سّر مهنته فقيل أّن هذا تبعه بيعملها بطريقة متّيزه عن غري 

ال جيوز لإلنسان أن يكتم أّي علم من عنده حّىت لو كان شيء يتعّلق بسّر مهنة أو شيء من هذا القبيل فطلبوا 

نسان أن مّين أن أستفسر منك . يعين هل هذا يندرج حتت كتمان العلم بشكل عاّم أو هناك أشياء ممكن لإل

  حيتفظ ا لنفسه ؟

أنا أعتقد أّن املسألة أهون من أن نتكّلم حنن يف دليل يسقط هذه الّدعوة ألّا ستسقط بنفسها حينما  الشيخ :

فأنت قلت آية كذا يف سورة الّنساء فما هي هذه اآلية  (( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ))يقال للمتبّين هلا 

العاّمة و أّا حتّرم كتمان أّي علم فإن كانت ال تدّل فاملسألة ساقطة بطبيعة احلال . حنن  اّليت تدّل هذه الّداللة

  بّدنا نشوف من أين أتيت هذه املرأة اّليت أدلت ذه الّدعوة .

(( اّلذين يبخلون و يأمرون الّناس بالبخل و يكتمون ما أتاهم اهللا من فضله و أعتدنا للكافرين احلليب : 

  . ا ))عذابا مهين

  هذه اآلية أّوال ليس فيها ذكر للعلم فمن أين أخذت داللة عدم جواز كتمان أّي العلم ؟ ذّكرنا باآلية . الشيخ :

(( اّلذين يبخلون و يأمرون الّناس بالبخل و يكتمون ما أتاهم اهللا من فضله و أعتدنا للكافرين احلليب : 

  . عذابا مهينا ))

  الفضل اّلذي أتاه اهللا سبحانه و تعاىل هلّن أو إلحداهّن أّي علم أّي شيء . يبدو و اهللا أعلم أنّ  السائل :

لكن خطأ هذا ما جيوز ألنّه حنن ننظر إىل سياق اآلية , اآلية ال تتحّدث عن العلم منسكها من أّوهلا  الشيخ :

  . ...اّلذين 



  احلليب : يبخلون 

  يبخلون مباذا ؟ اعطينا ما قبلها . الشيخ :

(( و اعبدوا اهللا و ال تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا و طّلعت على ما قبلها يبدو أنّه ما هلا صلة احلليب : ا

بذي القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الّصاحب بالجنب و ابن الّسبيل 

  . و ما ملكت أيمانكم إّن اهللا ال يحّب من كان مختاال فخورا ))

ال هو املقصود هنا كتمان الواجب إبرازه سواء كان من العلم أو من املال و ال جيوز بوجه من الوجوه أن  يخ :الش

نأخذ هذا الّنّص مطلقا بدون أّي قيد شرعي ألنّه سيقع من يفهم الّنّص مطلقا يف أمور ال يستطيع أن ينجو 

ليست يف املال بل هي أعّم من ذلك فإذا أخرج إنسان إطالقا يعين إذا فرضنا أّن اآلية سيقت يف املال و هي 

املسلم زكاة ما عنده من مال و بقي عنده فيض كبري جّدا من املال فهذا خبل باألكثر من ماله و أعطى قليال من 

هذا املال فهل يشمل هذا الّنّص القرآين هذا اإلنسان اّلذي خيرج زكاة ماله ؟ فاجلواب طبعا ال و إذا رجعنا إىل 

العاّم اّلذي يشمل العلم فالعلم نوعان كما تعلمون مجيعا علم جيب نشره و ال جيوز كتمانه و هو اّلذي املعىن 

يرتّتب عليه صالحا أو طالحا , صالحا نشره و طالحا كتمانه فهو العلم الّشرعي و الّناس يتفاوتون يف هذا كما 

خباّصة مثل هذا الّنّص اّلذي مل يرد خاّصا يف هو معلوم أّما العلم الّدنوي فهذا ال ميكن أن يشمله أي نّص و 

العلم بل جاء ذا املعىن املطلق اّلذي يشمل العلم و املال معا . و لذلك أنا أقول كما تعلمون دائما و أبدا أنّه 

يف هذا ال جيوز لطالب العلم أن يفّسر القرآن أو الّسّنة مستقّال عن استعانة جبهود العلماء و األئّمة اّلذين سبقونا 

املضمار العلمي مبسافات كبرية و كبرية جّدا و هذا اّلذي يقع فيه كثري من الّناس اليوم الّرجال لفضال عن الّنساء 

أّم يأخذون هذا القرآن و يدرسونه معتمدين على ثقافتهم الّشخصّية ال يرجعون إىل ما جاء يف تفسري اآلية من 

ه و أنا ضربت أكثر من مرّة مثال  أّن مثل من يفعل هذا يأيت إىل نّص من الّتفسري خاّصة من الّتفسري اّلذي نسّمي

القرآن الكرمي أو من حديث الّرسول عليه الّصالة و الّسالم فيحاول أن يفهمه دون أن يستعني على فهم ذاك 

العلماء املتقّدمني  الّنّص بالعلماء املتقّدمني مثله كمثل من يريد أن يبتكر و أن خيرتع طائرة دون أن يستعني جبهود

اّلذين وّصلوا هذه اآللة إىل شيء يكاد يفوق اخليال فهذا سيصيبه ما أصاب اّلذي كان هو الّسبب إلجياد هذه 

الطّائرة اّليت هي تشبه اخليال هذا مثل من ال يستعني جبهود املتقّدمني و يعتمد على نفسه و ذاته يف تفسري القرآن 

باحث يريد أن يبحث عن معناها إذا ما انقدح يف نفسه هذا املعىن املطلق فينبغي أن  أو الّسّنة هذه اآلية على كلّ 

يعود إىل هذه القاعدة اّليت ذكرا آنفا و هو أن يستعني مبن قبله لكن هذا قد ال يكفي فيجب أن يكون عنده 

الّنصوص العاّمة يقولون ثقافة إسالمّية عاّمة تساعده على أن يفهم مثال ما يقوله بعض علماء األصول يف بعض 



هذا نّص عاّم أريد به اخلصوص , هذا حّىت خيرج عن القاعدة أّن الّنّص العاّم جيب أن يفّسر على عمومه لكن 

أحيانا يراد به اخلصوص و ال يراد به العموم فمن أين يستطيع هذا اإلنسان أن يتبّني نّصا عاّما ال يراد عمومه إّمنا 

عنده ثقافة عاّمة و حيضرين ذه املناسبة مثال و األمثلة كثرية و كثرية جّدا و لكن قد  يراد خصوصه إّال إذا كان

ال حتضر دائما يف البال إّال مثال أنا حديث عهد بدراسته و اإلعتبار به ذه املناسبة أقول اطّلعتم على كتاب 

  حول اإلستعانة بالكّفار ؟ كتاب جديد هذا 

  احلليب : اّلذي كتبه حّسان .

  من هذا حّسان ؟ الشيخ :

  احلليب : نفسه شيخنا اّلذي اّتصل معك اّلذي كان عند شعيب .

هذا املوضوع حبث جّيد إىل حّد كبري , موضوع اإلستعانة بالكّفار اّلذي وقع من الّسعوديّة يف احلقيقة   الشيخ :

  كان مستوعب استيعابا جّيدا .

  احلليب : يف هذه املسألة أو يف الكتاب كّله ؟

ال ال يف هذه املسألة . أقول هذه املسألة بالّذات تكّلم فيها كالما جّيدا لكن املثال اّلذي أريد أن أذكره  الشيخ :

  اآلن هو ما قبل هذه املسألة تعّرض ملوضوع اجلهاد و فضله و أّن العلماء يقولون اجلهاد قسمان .


